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Toekomstige ontwikkelingen van het Parochiehuis
Vanaf medio 2007 heeft de beheerscommissie contact gehad met de stichting St.Aegten om te vernemen wat de
plannen zijn in de toekomst met het
Parochiehuis . Tevens heeft een afvaardiging van de beheerscommissie contacten gehad met de heer Blokland
(wethouder) en de heer van der Zanden
(afd. welzijn) en met een afvaardiging
van de Stichting St.Aegten. Doel is
duidelijk te krijgen welke plannen er
zijn voor het Parochiehuis op lange
termijn. In de bespreking van januari
heeft de Stichting St.Aegten daar duidelijkheid over verschaft. Deze zijn als
volgt:
* Het beheer van het Parochiehuis zal
worden uitgevoerd door de Stchting St.
Aegten. Dit beheer bestaat o.a. uit het
coördineren van het gebruik en het maken van afspraken met gebruikers. (De
huidige beheerscommissie participeert
niet in het beheer met de Stichting)
* De primaire doelstelling van het gebouw na de renovatie is een bezoekerscentrum ten behoeve van het erfgoed
dat in het kloostercomplex is gevestigd.
Deze doelstelling zal mede bepalend
zijn voor de inrichting van het gebouw.
Binnen dit geheel is er ook de mogelijkheid voor anderen om het gebouw te
huren dan wel op een andere manier te
gebruiken.
* Met regelmatige gebruikers van het
Parochiehuis sluit de stichting een huurovereenkomst, waarin worden vastgelegd de tijden van gebruik, de huurprijs
en de overige huurvoorwaarden.
* Verder zijn nog een aantal praktische
zaken genoemd over het eventuele gebruik door derden.
Tevens is meegedeeld dat de Stichting
zeer welwillend is tot afspraken te komen met de besturen van de verschillende verenigingen betreffende het gebruik van het Poorthuis (het Parochiehuis heet dan Poorthuis). Alle verenigingen zijn welkom, ook de Carnavalsvereniging voor de pronkzittingen. Het
eventueel plaatsen van een tent bij het
gebouw is definitief niet mogelijk.
Door deze stelling name is de mogelijkheid
voor gebruik van het Parochiehuis niet anders dan het huren van een ruimte bij een

particuliere ondernemer. Ook de huurprijs
zal marktconform worden en zodanig
moeten zijn dat de exploitatie van het
gebouw betaald kan worden.

Hiermee is St.Agatha in feite de zeggenschap middels de beheerscommissie in het Poortgebouw (Parochiehuis)
kwijt!! En is geen eigen multifunctioneel gebouw meer.
Ter informatie: Het is de bedoeling
deze zomer met de restauratie van het
Parochiehuis te beginnen. Dit zal naar
schatting ca 8 maanden in beslag nemen. In die tijd kan geen gebruik worden gemaakt van het gebouw en zullen de gebruikmakende verenigingen
zelf voor alternatieve ruimte moeten
zoeken. Als het gebouw gereed is
hebben we met de nieuwe situatie te
maken en kan iedere vereniging zelf
afspraken maken over het gebruik van
het gerenoveerde Poortgebouw
(Bezoekerscentrum). Door bovengenoemde veranderingen kan ook de
conclusie en aanbeveling van het onderzoekbureau “ICS adviseurs” betreffende de “Instandhouding en versterking voorzieningenniveau
St.Agatha” wijzigen. Dit onderzoek
is uitgevoerd (nov 07) in opdracht van
de Gemeente Cuijk in overleg met de
Dorpsraad van St.Agatha. De beheerscommissie van het Parochiehuis heeft
de Dorpsraad over deze ontwikkelingen direct ingelicht met de advies de
eindrapportage van het rapport aan de
Gemeente voorlopig uit te stellen. De
besluitvorming betreffende een te
bouwen multifunctioneel gebouw
voor alle verenigingen in St. Agatha
zal zeker beïnvloedt worden door de
nieuwe situatie. Het zou kunnen zijn
dat nu wel eensgezindheid ontstaat
over het belang van een multifunctioneel gebouw in St Agatha.
De Dorpsraad zal dit onderwerp nu
verder behandelen. De beheerscommissie van het Parochiehuis zal deze
zomer ophouden te bestaan. Wij danken iedereen voor de hulp en inzet het
gebouw in goede staat te houden en
met name de verschillende beheerders
die hierbij een voortrekkersrol hebben
gehad. Als laatste willen we hiervoor
Gerrit Graat hartelijk danken.

Ledenwerfactie
Fanfare St Agatha
Tijdens de pronkzittingen van de Carnaval 2008 heeft de Fanfare van St
Agatha geweldige aandacht gekregen.
Wij danken “de Raad van Elf” voor hun
bijdrage met als titel leden(z)werfactie.
Inderdaad kunnen we heel goed nieuwe
leden gebruiken en herhalen dan graag
hun oproep!
Iedereen, jong en oud,die het leuk vind
een blaasinstrument te bespelen meldt
je aan.
De fanfare zorgt voor een instrument en
muziekles.
Bart Prinsen, tel 322596
Rianne Jacobs, tel 577227
Iedereen wordt van harte uitgenodigd
voor het koffie- en jubilarissenconcert
op zondag 13 april, aanvang 11.00 uur
in het Parochiehuis.
Vrijwilligerspenning voor Miet Tax
Miet kreeg 5 Maart j.l. op de jaarvergadering van de KBO uit handen van wethouder Jan Donkers de vrijwilligers
penning van de Gemeente Cuijk uitgereikt.
Dat zij deze onderscheiding dik en dubbel verdiend voor haar inzet en vele
werk voor de KVO en de KBO, staat
voor iedereen buiten kijf. En, kent u
haar niet van een van deze verenigingen, dan is zij in elk geval wel bij u aan
de deur geweest voor het vele collectewerk dat zij voor heel wat stichtingen
verrichtte.
Miet is op deze dag terecht in het zonnetje en in de bloemetjes gezet.
Miet bedankt voor alles.
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Afspraak is afspraak!
Op de algemene ledenvergadering
van CV de Ulewappers op 11 januari 2008, kwam bij de rondvraag aan
het licht dat nog ergens € 250,00
voor het oprapen lagen.
Zoals algemeen bekend is de carnavalsvereniging de laatste jaren bezig
met een zeer bewust uitgavenbeleid.

DE DORPSKRANT
mooi bedrag binnen gehaald voor
een grote zustervereniging.
Zoals op bijgaande foto te zien,
wordt na het zwoegen, onder het
genot van een welverdiend pilsje,
de cheque aangeboden aan de penningmeester van de carnavalsvereniging.
Motorclub de S-Bocht
Zondag 20 april 2008 is het
weer lammetjesdag!
Van 11.00 tot 16.00 uur bent u
weer van harte welkom op de
Hofseweide aan de Hofsestraat.

Prins Bart d’un Urste
en Prinses Wieke

Alle leden en commissies hebben
nadrukkelijk de opdracht gekregen
bij besteding van elke euro eerst
goed na te denken of het een zinnige
besteding is.
Nu zult u zich afvragen wáár die €
250,00 lagen. Deze euro’s waren
toegezegd door enkele gulle gevers
in ruil voor diensten door leden van
de Raad van Elf.
Door (nog) onbekende reden was
het er nog niet van gekomen, aldus
de woordvoerder van de Raad.
Tijdens genoemde vergadering werden vrijwilligers gevraagd om de
tent schoon te maken op zondag ná
de Nacht van…
Enkele leden van Motorclub de SBocht, tevens leden van de carnavalsvereniging en dus op de vergadering aanwezig, zagen hun kans en
boden hun diensten aan.
Dit onder één voorwaarde: leden
van Motorclub de S-Bocht zouden
de tent schoonmaken, de Raad
moest echter in ruil hiervoor €
250,00 vóór de betreffende zondag
bij de motorclub afgeven.
De motorclub zou op hun beurt de
welverdiende euro’s, als gul gebaar,
schenken aan de carnavalsvereniging.
Zo blijkt uit dit verhaal; waar een
kleine vereniging groot(s) in kan
zijn, én een bewezen dienst én een

Een hele mooie Carnaval, ja laat
die nu maar komen,
Een hele mooie Carnaval, ik mag
er graag van dromen!!
Dit waren de beginregels van een
liedje tijdens Carnaval 2008.
Carnaval en Vastenperiode zijn voorbij
en het leven van iedere dag gaat weer
verder. Wij mogen zeggen dat de
droom is uitgekomen! Wij willen
iedereen die hieraan meegewerkt
heeft hartelijk danken.
Het was geweldig, bedankt!!

Carnaval 2008 een succes
Op de vergadering van de Ulewappers van 21 maart j.l. is een evaluatie gehouden over het Carnaval
2008. Alle georganiseerde festiviteiten zijn succesvol geweest en hebben een positieve bijdrage geleverd
aan het totaal.
De “Nacht van” is nu voor de derde
keer georganiseerd en dit feest
“staat” kunnen we nu zeggen. De
maandag “De dag voor jong en
oud” was iets nieuws en is zeer succesvol verlopen en zal volgend jaar
verder uitgebouwd worden. De
complimenten mogen gemaakt worden aan “het jeugd- en jongerenwerk” die deze dag in feite georganiseerd hebben. Ook de dinsdag met
de optocht was succesvol. Voldoende deelnemers en een feest tot ver in
de avond!!
Er zijn tijdens deze vergadering veel
de nodige ideeën aangereikt om bepaalde onderdelen te perfectioneren.
Iedereen van harte bedankt voor de
inzet, de deelname en de aanwezigheid. Carnaval vieren doe je samen
en samen gaat alles beter!!

OPEN DAG
ZONDAG 6 APRIL
11.00 – 13.00 UUR
PROGRAMMA:
INLOOP
UITLEG DIRECTIE: WAT IS JENAPLAN ?
PRESENTATIE VAN en door DE KINDEREN
BEZICHTIGING LOKALEN

11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 13.00

Op zondag 6 april a.s. nodigt jenaplanschool Lindekring alle mensen die
nieuwsgierig zijn naar het jenaplanonderwijs uit om een kijkje in de
school te komen nemen.
Onderwijs is regelmatig in het nieuws maar de informatie heeft heel
vaak een politiek tintje. Wij willen graag mensen meenemen naar de dagelijkse praktijk van onze school. Een school waarop wij kinderen begeleiden vanuit een prachtige visie. Het belangrijkste wat wij kinderen
meegeven is weten wat zij waard zijn en kinderen ertoe stimuleren om
dat ook te laten zien. Wij zijn van mening dat de maatschappij zulke
mensen nodig heeft. Het jenaplanconcept biedt handvatten aan stamgroepleiders om dit waar te maken. Wilt u er meer over weten kom dan
op onze open dag : De deur staat voor u open.

